
Dranken- en levens- 
middelenindustrie

Onbezorgd genot en volle smaak 
Beproefde Grünbeck-technologieën voor de dranken- en levensmiddelenindustrie
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Van water het beste –  
voor uw gezondheid.

  
Filtratie (fijnfilter, terugspoelfilter, automatisch 
filter, grindfilter, ultrafiltratie)

  Verwijdering van zware metalen (bijv. ijzer, 
mangaan, arseen, uraan, nikkel)

  Actieve-koolfiltratie (ontchloren, verwijderen 
van FCKW, HKW enz.)

 Ontzuring, ontzwaveling

 Membraanontgassing

  Membraanproces (ultrafiltratie, nano- 
filtratie, omkeerosmose)

  Ionenuitwisselproces (ontharden, nitraat-
verwijdering, ontzilten)

  Desinfectie (UV-apparaten, chloordioxide- 
productie-installaties)

  Re-Use (waterbesparingspotentieel met ver- 
schillende filterniveaus, membraantechniek)

 Neutralisatie 

Productoplossingen die inspireren.
Alleen optimale waterkwaliteit waarborgt ook de productie 
van optimale producten. Wij bij Grünbeck zijn in het bezit  
van de knowhow. 

Uitgebreide ervaringen bij afzonderlijke toepassingen of 
productcombinaties zorgen voor de best mogelijke resulta- 
ten in de productie – ongeacht de bestaande ruwwater  
 

kwaliteit. Met onze beproefde technologie en behandelings-
procedures dekken wij alle wensen van klanten. Zelfs voor 
speciale eisen hebben wij de passende oplossing. Bij de 
productie van levensmiddelen gaat het ook altijd om de  
gezondheid. De experts van Grünbeck zien het als hun taak 
om deze te beschermen. Het is dan ook onze voornaamste 
taak om de geldende voorschriften binnen de dranken- en 
levensmiddelenindustrie na te leven.

Beproefde processen voor 
veilige waterkwaliteit

Mineraalwaterbedrijven

Vlees- en worst- 
verwerkende bedrijven

Slijterijen
Mouterijen

Bakkerijen

Wijnboeren

Vruchtensapbedrijven

Brouwerijen

Producenten van  
alcoholvrije dranken (AFG)

Zuivelfabrieken,  
kaasmakerijen

Centrale 
watervoor-

ziening
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Referentie Rauch Fruchtsäfte, Rankweil (Oostenrijk)
Membraanontgassingsinstallatie voor zuurstofreductie van bronwater

Technische gegevens
  Membraanontgassing voor de zuurstofreductie, 
40 m3/h

Omvang van de levering
  Membraanontgassingsinstallatie met vloeistofring- 

vacuümpomp met stripgas
  Stikstof-opslagtank met afsluitmembraan
  Frequentiegeregelde drukverhogingsinstallatie
  Online-zuurstofmeting
  Schakelkast met S7-besturing met aanraakscherm

Verrichting Grünbeck
  Procesinterpretatie
  Engineering
  Vervaardiging
  Aanvoer van de nieuwe installatie
  Montage en elektrische montage
  Inbedrijfstelling

Technische gegevens
 max. 31 m3/h 

Omvang van de levering
  Handbediende filterinstallatie, bestaande uit 2 in serie  

geschakelde filterreservoirs (reservoir en buizenstelsel 
compleet van roestvrij staal)

  Compressor voor oxidatielucht ter ondersteuning van 
het deferrisatieproces

  Statische menger voor het vermengen van het bron-
water met de oxidatielucht

  Filterniveau met materiaal voor verwijdering van ijzer  
en mangaan in een reservoir

  Filterniveau ter reductie van zware metalen
  Spoelwaterpomp voor het terugspoelen van  

het filterreservoir
  Zuiverwatertank op plaats van opstelling voor de  

aanvoer van het spoelwater

Verrichting Grünbeck
 Procesinterpretatie
 Engineering (mechanisch en elektrisch)
 Vervaardiging
 Aanvoer van de nieuwe installatie
 Montage en elektrische montage
 Inbedrijfstelling

Referentie Graf Arco brouwerij, Eichendorf-Adldorf 
Filterinstallaties voor het verwijderen van ijzer en mangaan alsook ter reductie 

van zware metalen in het bronwater

Beproefde technologieën 
in de praktijk
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Referentie brouwerij Oettinger GmbH, Oettingen 
Omkeerosmose-installaties voor de brouwwaterbehandeling

Technische gegevens
  138 m3/h permeaat (geproduceerd door 4 omkeer-
osmose-installaties)

  181 m3/h totaal vermogen brouwwater (geproduceerd 
door de vermenging met gefiltreerd stadswater)

Omvang van de levering
  4 omkeerosmose-installaties compleet bestaand uit   
roestvrij staal, (2 x 19 m3/h, 1 x 35 m3/h en 1 x 65 m3/h); 
rendement- en frequentiegeregeld

  2-traps fijne filtratie met erachter geschakelde hard-
heidsstabilisering per installatie

  Kwaliteitsgecontroleerde menginstallaties  
(op desbetreffende frames)

 S7-besturingen (Simatic) 

Verrichting Grünbeck
 Procesinterpretatie
 Engineering
 Vervaardiging
 Aanvoer van de nieuwe installatie
 Montage 
 Inbedrijfstelling

Referentie Rauch Fruchtsäfte, Nüziders (Oostenrijk) 
Omkeerosmose-installaties voor de behandeling van proces- en reinigingswater

Gefundeerde techniek voor 
uitstekende waterkwaliteit 

Technische gegevens
  90 m3/h (geproduceerd door 2 omkeerosmose- 
installaties) 

Omvang van de levering
  2 omkeerosmose-installaties à 45 m3/h (niveau- 
afhankelijk individueel of parallel bedrijf)

 Zuiverwatertank 40 m3

 Frequentiegeregelde drukverhogingsinstallatie
 S7-besturing (Simatic) 

Verrichting Grünbeck
 Procesinterpretatie
 Engineering (mechanisch en elektrisch)
 Programmering
 Vervaardiging
 Demontage van de oude installatie
 Aanvoer van de nieuwe installatie
 Montage en elektrische montage
 Inbedrijfstelling
 Procesintegratie



Meer informatie op
www.gruenbeck.nl

Grünbeck 
Waterbehandeling B.V.
Retentieweg 44
7572 PH Oldenzaal
NETHERLANDS

  +31 54 182 0903

info@gruenbeck.nl
www.gruenbeck.nl
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